
POI'ER LEGISLATI\'('
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

FSÏADc) DC) AMAZC)NAS

PR.JET. DE LEr N' 64 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019,

0tSpÕf solre o comparecimento de Militares Estaduais à

Justiça FeÈral ou Estadual, em razão de intimaçã0, na

condição ie testemunhas, condutores de acusados

presos em flagrante delito, no âmbito do Estado do

Amazonas, e dá outras providencias.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMArcNAS faço saber a todos os habitantes que a

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu sanciono a p'esente Lei,

Art. 10. Nos casos de obrigatoriedade de comparecimento do Militar Estadual para

cumprimento de intimação da justiça estadual ou federal, através de seus respectivos Comandantes, na

condição de testemunhas, como condutores de pessoas acusadas ou presas em flagrante delito, apos

o horário do serviço ordinário ou além do horário de expediente no âmbito do Estado do Amazonas, o

Militar Estadual fará jus aos seguintes benefícios:

$10, Quando o comparecimento à justiça occrrer na sede da Unidade Militar na Capital do

Estado, o comparecimento será considerado ato de servip para todos os fins de direito, fazendo jus ao

recebimento da Gratificação de Tropa Extraordinária, nostermos da Lei no 3,725, de 19,Mar,20'12,

$20, Sendo o comparecimento na sede da Lnidade Militar localizado no lnterior do Estado,

excepcionalmente, o Militar tambem fará jus ao recebirnento da Gratificação de Tropa Extraordinária

(GTE), nos termos da Lei n0 3.725, de 19 de março de 2C12.

$3o, Sendo o comparecimento a justiça en outro município fora da sede onde serve o

Militar Estadual, este fará jus ao recebimento de diárias, quantas forem necessárias ao imento da
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respectiva intimação judicial, nos termos da Lei cu Regulamento editado, segundo critérios

discricionários do Chefe do Poder Executivo Estadual,

Art. 20. Para os fins previstos nesta Lei, o comparecimento a Justiça deverá ser

devidamente comprovado através de Declaração ou outo documento oficial expedido pelo respectivo

Juízo de Direito,

Art, 30. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei ocorrerão por dotações

orçamentárias proprias, suplementadas se necessário.

AÉ, 40, Revogados as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua

publicaçã0,

Assembleia Legislativa do Estado do Amazcnas, em Manaus, 26 de setembro de 2019
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JUSTIFICATTúA

Como parte da missão constitucional da Polcia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado do Amazonas, na execução de suas funções constitucionais, a exemplo da atuação em

operações policiais que resultar na prisão de acusados da prática de ilÍcitos penais e apreensÕes de

drogas ou outros objetos utilizados para a prática de crimes; ou ainda nas missões dos Bombeiros

Militares no atendimento de sinistros que resultem em danos materiais e vítimas fatais, que necessite

da instauração de lnquerito Policiais - lP ou lnquérito Policiais Militares - IPM que motivem o

oferecimento de denunciais e se iniciem processos jr-diciais, muitas vezes os Militares Estaduais

tornam-se partes no processo, seja na condição de testemunha, condutor de pessoas presas em

flagrante delito ou para ratificar que a droga ou o material apreendidos foram utilizados como objeto do

crime, e nessa condição intimados para serem ouvidm a termo em diversos processos na justiça

estadual ou federal, cujas oitivas na maioria das vezes e prestada apos o horário do serviço ordinário

ou apos o horário do expediente, ou seja, no sacrifício dl folga, do descanso necessário e dos poucos

momentos de convívio familiar do Militar, para, em Ato :ontínuo cumprirem novas escalas do serviço

ordinário ou de expediente normal, o que não é justo, nen razoável,

Nesse contexto, faz-se imprescindível a cornpensação remunerada pela prática de Atos de

Serviços determinadas judicialmente e cumpridos nos hcrários de folga, além do serviço ordinário e do

expediente, como trabalhos extraordinários, Alem do que a remuneração pelo exercÍcio de trabalhos

extraordinários já estão previstos em Legislação Caúrense Estadual, a saber: Lei n0 3,725, de

19.\11ar.2012, que dispÕe sobre a remuneração dos Militrres Estaduais do Amazonas, em cujo art. 20,

inciso I e ll; art,18,$$ 10 e 20, e art,I 9, parágrafo único, os quais assim orientam, verbis:
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Lei 3. de 19 de março de 2012

Aú, 2.0

sendo

das res

Policiais e Borbeiros Militares do Estado do Amazonas poderão

fazer jus à percepção da GRATtF|CAçÃO DE TROpA EXTRAORDTNÁnrR 1Ote1,

de eventual, confo'me os valores constantes do Anexo I desta Lei,

critérios para e sua concessão os constantes de regulamento

por ato do Chefe do Poder Executivo, que também disciplinará:

l.oli
Tropa

de homens/mês e os critérios para percepção da Gratificação de

inária (GTE), para remunerar aumento de jornada, por Militares

em ativ na Capital do Estado, em valor fixo conforme Anexo I desta Lei

Art, 18, é o direito pecuniário devido ao militar que se afastar da sede,

em servt de caráter eventlal, para outro ponto do território estadual, nacional

ou no or, pago adian:adamente, destinado a cobrir as correspondentes

des de pousada, alinentação e locomoção, utilizando os parâmetros

os na legislação estadual, e conforme regulamentação no âmbito

ivas Corporações.

$ 1.0 As iárias compõem.se de percentuais destinados à pousada, alimentação

e

s2.oA a de alimentaçãc é devida, inclusive, nos dias de partida e chegada.

Art. 19. valor da diária de pousada é igual ao valor atribuído à diária de

ali

Pa único, Os valores das diárias serão fixados por legislação estadual

espec

Vê-se que o presente Projeto de Lei encontra-se em plena harmonia com a Lei

Estadual no 3.725, de '19 de março de 2, em cuja propositura não se está criand. 

Btt
{- 4ts

Deputado de Jesus Lins de Albucuerque - 4o Andar - Sala 425

3950 - Parque Dez - CEP ô9.050-030 - Manaus - Amazonas,Av, Mário
E-mail: deputado,cabomaciel@aleam.gov. br

a, uma



P('DER LEGISLATII/('
ASSEM BLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADC) DC) AMAZONAS

vez os benefícios mencionados no presente Projeto de -ei em benefício dos Militares Estaduais já se

encontra prévia e devidamente previstos na aludida legislação castrense estadual, e apenas regulariza

as situações em que os Militares Estaduais são obrigados ao devido cumprimento de ordem emanada

pelo Poder Judiciário proferido pelo Estado-Juiz.

Quanto à constitucionalidade da presente propositura, esta é plenamente

constitucional,vezque seu objeto não se encontra entre as vedações inclusas no art,33, S10, inciso ll,

alíneas "â", "b", "c", "d", "e", da Carta Estadual/1989, e o direito observado no objeto do Presente

Projeto de Lei, como dito, já se encontra regulado em Le;islação Castrense específica, no caso, na Lei

3,725,de 19,Mar,2012,

Por tudo o exposto, este proponente corclama aos nobres pares do C, Plenário desta

E. Casa de Leis pela aprovação desse importante Projeb de Lei em benefício dos Militares estaduais,

dada a sua relevância social,

Paço da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em Manaus, aos 26 dias do

mês de setembro de 2019.
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Presidente da Comissão Permanente da Segurança Pública/ALEAM
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